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Les veïnes i veïns de Dénia han encomanat als 21 regidors triats en les darreres eleccions
municipals del 24 de maig un canvi profund i radical en la manera d’entendre i fer política en la
nostra ciutat.
L’Ajuntament de Dénia ha de ser a partir del 13 de juny la casa de totes i tots. Un lloc d’encontre i
no de confrontació. L’espai en què les persones tornen a tenir veu. Una veu necessària per a
dignificar la política, tan maltractada en els darrers anys.
Són molts els deniers i l e s denieres que estan patint una tremenda situació per culpa de la
crisi. Estem davant d’una situació d’emergència social que la nova corporació ha de fer front
immediatament.
Les persones han de ser el centre de la presa de decisions i de les polítiques públiques locals
des del primer dia del mandat de la nova corporació municipal. Aquesta presa de decisions i
les accions estaran encaminades a la millora de la qualitat de vida de totes les denieres i deniers.
L’acció del nou govern de Dénia ha d’estar basada en criteris de participació, transparència,
eficàcia en la gestió i estalvi, que marcaran els objectius següents: Fer una ciutat habitable amb un
nou Pla General, amb un alt nivell de benestar social que arribe a tota la població, sobretot als
més desfavorits, amb més justícia social. Volem una ciutat que siga capaç de generar ocupació
estable i de qualitat.
El terme municipal de Dénia contempla dos entitats locals menors, la gestió de les quals és
necessària per a la millora de la qualitat democràtica i benestar de les veïnes i veïns de la Xara i
Jesús Pobre. En aquest acord apostem decididament per la defensa de l’autonomia local de les
dues EATIM, l’increment de les seues atribucions i la revisió del seu finançament.
El futur de la nostra comarca està lligat al compliment del deute històric amb Dénia i la Marina Alta
per part d’administracions supramunicipals. L’alliberament del peatge de l’autopista, la construcció
del tren de via ampla, la conservació del nostre litoral davant del perill de possibles prospeccions
petrolíferes, un finançament just, una sanitat i educació universals, públiques i de qualitat són
reclamacions que el govern de Dénia exigirà des del primer dia. Per aquest motiu, posarem un
full de ruta conjunt amb els titulars d’aquestes competències que done solució a aquests deutes.

Pàgina 3

MESURES DE REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
El canvi profund en la manera de fer política en el nostre poble s’ha de basar en les següents
mesures de regeneració democràtica amb la implantació d’un veritable govern obert.
Mesures que posarem en marxa durant les primeres setmanes del nou govern:
 Donar la veu al poble en els plens de l’Ajuntament de Dénia amb la celebració de les
sessions del ple per la vesprada. Apropar la vida política municipal mitjançant la
retransmissió online de les sessions del plenari municipal, així com possibilitar que les
ciutadanes i ciutadans realitzen precs i preguntes als seus representants.
 Potenciació i dinamització dels Consells Participatius existents com els de Participació,
Turisme, Comerç, Igualtat, Residència, etc. Crearem nous Consells de Participació en
les següents matèries: Joventut, Infància, Cultura, Educació, Esports, Medi Ambient, els
diferents barris de la ciutat, etc.
 Recuperarem les polítiques actives d’ocupació amb la posada en marxa de la Mesa
per l’ocupació amb tots els agents socials i econòmics de la ciutat.
 Instaurar progressivament els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Dénia.
 Posarem en marxa un portal de la transparència de l’administració pública local amb
la publicació periòdica de tots els acords de govern, els comptes i contractes de
l’Ajuntament, la liquidació de la taxa de fem i clavegueram, les subvencions aconseguides,
la declaració de béns de tots els regidors i les seues modificacions, si n’hi haguera.
 Aproparem l’acció de les regidores i regidors a la ciutadania i als diferents barris de la
ciutat nomenant regidors responsables de cada barri de Dénia. A més, les portes
d’alcaldia i el govern estaran obertes a la ciutadania.
 Els ciutadans sabran de primera mà en quin punt es troben els principals compromisos de
govern. Per això mateix, posarem en marxa mecanismes de sistemes de control i
avaluació del programa de govern en la web municipal. Ens comprometem a realitzar
una audiència pública anual de la gestió econòmica municipal i un seguiment dels
indicadors del benestar del municipi.


Millorarem i potenciarem l’oficina de la queixa. L’administració local ha de donar
resposta immediata a les xicotetes coses que milloren la qualitat de vida de les persones
amb un seguiment dels avisos de les veïnes i veïns.

 Definirem nous models de relació entre la ciutadania i l’administració, de manera que
gran part dels serveis prestats per l’Ajuntament, tràmits administratius, cobrament de
taxes i impostos, utilització i reserva d’espais públics, puguen realitzar-se utilitzant noves
tecnologies.


Els càrrecs de confiança i els regidors alliberats s’ajustaran a les necessitats i
accions de govern: 3 regidors alliberats més l’alcalde i 7 persones eventuals (6 secretaris
de grup i un cap de gabinet).
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ACCIONS I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMUNS
Les forces polítiques que subscriuen l’acord de governabilitat de Dénia ens comprometem a
posar en funcionament, del 2015 al 2019, les accions i polítiques públiques municipals següents:

MESURES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I MILLORA DE QUALITAT DE VIDA DE LES
PERSONES


Establir un acord antidesnonaments de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Dénia
amb la finalitat d’aconseguir moratòries i la subscripció d’acords amb les entitats bancàries
per aturar els desnonaments a les famílies que pateixen la crisi econòmica.

 Reactivació i potenciació de la Borsa de Vivenda Municipal i exigirem a la Generalitat
Valenciana que agilitze el pagament de les ajudes de la primera vivenda.


Aprovació de noves bases d’ajuda social al pagament de l’IBI i la taxa de fem a les
persones més desfavorides.



Posarem en marxa mesures contra la pobresa energètica.



Augmentarem les ajudes a llibres i menjadors escolars.



Eliminarem totes les barreres arquitectòniques que condemnen a dependre d'altres
persones a molts ciutadans que no poden accedir a certs llocs per les manques
d'adaptació que presenta Dénia.



Compromís en la potenciació de les Aules de l’Experiència i Dinàmics.



Ampliació dels recursos existents dirigits a la tercera edat com el servei d’ajuda a domicili,
teleassistència, etc.



Ens comprometen a mantenir la titularitat pública de la Residència Santa Llúcia i exigir a la
Conselleria la construcció de la 2a Residència necessària a la nostra ciutat.



Reprendre i executar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats, potenciar els serveis d’assessorament
a la dona i millorar la pagina web d’Igualtat de l’Ajuntament



Formació en igualtat en centres d’educació primària, secundaria i escoles esportives
municipals.



Desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere.



Elaboració d’un pla d’acollida municipal.



Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere
en l’adolescència.



Exigirem a la concessionària sanitària que complisca amb cada un dels punts als quals
es va comprometre en el contracte, entre els quals es troba la construcció del segon
Centre de Salut.
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Exigirem a la Generalitat la creació de la Unitat de Salut Mental Infantil i Atenció primerenca.

 Exigirem a les institucions supramunicipals el compliment rigorós de la Llei de Dependència i
la total construcció de l’àrea sociosanitària de la Pedrera.


Exigirem a la Conselleria l’eliminació del copagament sanitari.



Exigim la reobertura de l’habitatge tutelat per a víctimes de la violència de gènere i
potenciació del Grup Artemis de la Policia Local.

 Instal·larem una dependència de la policia local en el centre urbà i una altra als afores
durant els mesos d’estiu.


Reforçarem la figura de policia local de proximitat o barri.

MESURES PER A LA RECUPERACIÓ I EMBELLIMENT DE LA CIUTAT


La recuperació i potenciació dels jardins de Torrecremada i el Bosc de Diana.



Recuperació progressiva i posada en valor del patrimoni municipal.



Pla Especial per a la recuperació del barri de les Roques.



Implantació de plans de mobilitat sostenible de Dénia.



Farem complir la carta de participació ciutadana i informarem i donarem participació al
veïnat de les obres públiques que es realitzen dins del terme municipal.



Creació del Consell d’urbanisme.



L’aprovació de noves ordenances pel control de riscos per a la salut i la promoció de
normes d’higiene pública.



Redacció d’un Pla d’urbanisme comercial.



Pla de millora de la urbanització i integració del polígon industrial.



Apostem pel canvi de gestió del port, perquè passe a ser un port autònom d’una xarxa de
ports de la Comunitat Valenciana en què l’Ajuntament participe en la presa de decisions i
gestionat per una entitat portuària.

MESURES PER A LA REACTIVACIÓ DEL TURISME COM A MOTOR ECONÒMIC DE
LA CIUTAT


Posarem en marxa el Consorci Dénia Turisme amb l’empresariat i l’administració pública,
que marcarà la política turística de la ciutat.



Aposta per la marca turística Marina Alta.



Adaptació integral del destí turístic de Dénia a persones amb mobilitat reduïda.
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 Coordinació i potenciació d’un calendari anual d’esdeveniments esportius i culturals amb
atractiu turístic.


Aplicarem una política de Tolerància Zero contra els abusos laborals amb el treball conjunt
de l’administració, empresaris, sindicats, partits polítics i societat civil.



Potenciació de la figura de l’Agent de Desenvolupament Local.



Limitació de l’alliberament dels horaris comercials del centre urbà.



Dinamització i establiment de rutes de comerç tradicional.



Modernització del mercat municipal.



Potenciarem el nostre patrimoni històric i el nostre territori per a contemplar una variada i
atractiva oferta turística.

MESURES PER A L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA


Conèixer la situació econòmica de l’Ajuntament a data de 31 de maig de 2015: Estat
d’execució del pressupost, balanç i compte de pèrdues i guanys i revisió dels contractes
externs vigents.



Reducció de la despesa corrent amb la implantació de mesures com l’apagada selectiva de
faroles, la reducció d’un 10% de les despeses de telèfons i correus, pla d’estalvi energètic,
reducció dels serveis externs que poden prestar-se per part del personal de l’Ajuntament.



Implementar l’administració electrònica i la posada en marxa de nous registres d’entrada
en Dénia, la Xara i Jesús Pobre.



Ficarem en marxa la finestra de l’emprenedor per a facilitar informació i gestió als nous
empresaris.

MESURES PER A UNA CULTURA i EDUCACIÓ PER A TOTES I TOTS


La creació del Consell de Cultura.



L’elaboració d’un Pla Director del Castell.



Condicionament per a ús cultural de les cases de la Marquesa Valero de Palma i la casa
del carrer de Sant Josep.



Estudi de la reforma dels antics tallers dels ferroviaris per a la creació d’un centre cultural.



Millora, adaptació i ampliació dels horaris de les biblioteques.



Compromís per dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre
i la literatura en valencià, i apostar pels creadors locals i comarcals.
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Afavorir l’aprenentatge del valencià als nouvinguts.



Potenciar el Consell Escolar Municipal i crear el Consell d’Infància.



Aposta per les escoles municipals de 0-3 anys.



Major cooperació amb la UNED per al foment de la formació reglada i estudis d’extensió
universitària.



Exigirem a la Generalitat Valenciana les infraestructures educatives pendents a la ciutat.



Participació activa en les taules territorials de seguiment i aplicació de la Formació
Professional per tal d’afavorir la connexió del món educatiu i el món professional.



Afavorir la constitució d’associacions d’estudiants universitaris a nivell local o comarcal.



Concessió de beques i ajudes a estudiants universitaris.



Implantació del “BONO-BUS” per a estudiants que es desplacen a les universitat
públiques presencials.

MESURES PER A FER DE DÉNIA UNA CIUTAT AMBIENTALMENT SOSTENIBLE


Establiment d’un pla de gestió dels usos de la zona litoral.



Creació d’una subseu del centre de d’arqueologia subaquàtica i museu de la Mar.



Col·laboració entre l’Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana en diverses
actuacions en el Parc Natural del Montgó i la reserva marina del cap de Sant Antoni.



Pla de gestió de recursos hídrics en la Marina Alta.



Compromís amb el Pacte dels Alcaldes per a una Energia Sostenible Local.



Introduir la recollida selectiva de la matèria orgànica en origen.



Millora de l’eficiència de la recollida de residus i establir un control sobre la neteja dels
contenidors soterrats superficials, però sobretot, dels soterrats. Fomentarem la reutilització,
reciclatge i reducció de residus.



Creació del Consell de Medi Ambient.



Potenciació del transport públic i recorreguts no motoritzats.



Fomentar la flota de Vehicles Híbrids/Elèctrics de l’Ajuntament i bonificar l’IVTM per a
aquells que siguen Híbrids, modificant l’ordenança fiscal.



Compromís de millora progressiva del camí del cementeri.



Treballarem per a resoldre els problemes d’ombra digital en el terme municipal.



Millorarem la neteja de les platges i els serveis públics turístics amb previsió de l’inici de la
temporada turística.
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 Exigirem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la finalització de les obres de la Xarxa
de clavegueram de les Rotes-Montgó.


Creació d’un punt verd d’informació i estalvi energètic, energies renovables, estalvi d’aigua
i gestió de residus, ecoparc, informació sobre ajudes i subvencions, etc.

MESURES EN MATÈRIA ESPORTIVA
 Posarem en marxa una Pla Director d’Esports que coordine totes les activitats i reglamente
l’ús de les instal·lacions esportives municipals.


La posada en funcionament de l’Escola de la Mar esportiva i etnogràfica.



Compromís per participar en el circuit de la 'Volta a Peu' de La Marina Alta.



Implementar una finestra única per tal d’agilitzar els tràmits per celebrar actes esportius.



Impuls de les Escoles Esportives Municipals.



Recuperar la pesca esportiva en el Port.

MESURES EN MATÈRIA DE JOVENTUT


Adequació de cursos i activitats de Llunàtics a les inquietuds dels joves de Dénia.



Creació del “Consell de la Joventut”.



Foment d’una zona d’oci responsable.



Potenciació dels “Quintos de tot l’any”.



Programes de potenciació del voluntariat.
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